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Nunca há um dia igual ao outro!
Porque o amanhã é um novo dia!
Um novo olhar,
Um novo caminho,
A renovação de energias,
A busca do acerto,
A compreensão do erro,
A alegria de ver o sol,
A aceitação da chuva,
A criação de novos sonhos.
Um novo dia de
Amar indistintamente.
De viver o presente.
De crer no futuro.
Que só você pode construir,
Com pensamento positivo.

Um Feliz Natal e
Um novo olhar para um novo ano!

São os votos do INFRAPREV.

CONSTRUA UM NOVO AMANHÃ

Central de Atendimento funciona com 0800
O INFRAPREV  lança, em dezembro, a Central de Atendimento Telefônico com sistema 0800. 
A Diretoria entendeu que o participante precisava de um serviço de atendimento telefônico 
gratuito e de boa qualidade. Nesta primeira fase, haverá limitação de informação, em 
função de um novo sistema que está na etapa fi nal de implantação. Mas o Instituto estará 
ampliando, gradativamente, a capacidade de atendimento da Central. Página 3
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A qualidade de vida está 
melhorando gradativamente e 
conseqüentemente as pessoas 
estão vivendo mais. Em 1940, 
a expectativa de vida do brasi-
leiro era de 45,5 anos e, atual-
mente, chega a 70,4 anos. 

Estudos indicam que man-
tida a tendência atual, a ex-
pectativa de vida do brasileiro 
ganhará mais 11 anos até 2050, 
subindo para 81,3 anos. Mas 
esses cálculos podem ser con-
servadores, já que os avanços 
na medicina e na biotecnologia 
certamente influenciarão sen-
sivelmente as estimativas.

Mas por que estou abordan-
do o assunto? Numa sociedade 
madura, o aprimoramento dos 
sistemas de previdência pública 
e complementar passa a ser de-
terminante. É preciso repensar 
os planos de benefícios assegu-
rados aos participantes.

E o INFRAPREV acom-
panha permanentemente a 
evolução e as tendências para 
garantir o equilíbrio de seus 
planos. Realiza avaliação atu-
arial anual e propõe novos 
estudos.

Este ano, foram analisadas 
todas as hipóteses utilizadas 
nos cálculos para determinar o 
valor das reservas financeiras 
mantidas pelo Instituto para 

pagamento dos benefícios. En-
tre as variáveis, estão aquelas 
ligadas à expectativa de vida 
dos participantes, a probabili-
dade de invalidez e os aspectos 
econômicos (juros, inflação, 
reajustes salariais e de benefí-
cios). Os estudos sinalizaram 
para a necessidade de adoção 
de hipóteses mais conserva-
doras de modo a acompanhar 
essa evolução.

O aumento da expectativa 
de vida dos participantes e 
assistidos vem sendo com-
provado. Diante deste fato, o 
INFRAPREV adotará novas 
hipóteses a partir de 2006, 
tornando seus cálculos mais 
precisos e aderentes a essa 
realidade. 

O INFRAPREV trabalha 
para cumprir com seu papel 
institucional, adequando a 
gestão dos planos de benefícios 
à dinâmica demográfica de 
seus participantes. Seu obje-
tivo é fortalecer os processos, 
de forma a proporcionar maior 
segurança.

Desejamos a todos que a 
expectativa de vida seja sem-
pre crescente, proveniente de 
uma qualidade de vida cada 
vez melhor. 
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Carlos Frederico Aires Duque  
 Diretor-Superintendente

C A N A L  A B E R T OC A N A L  A B E R T O

Jornal
A matéria publicada no 

Futuro nº 73 me deixou muito 
feliz, pelo valor que o INFRA-
PREV dá não só aos da ativa 
mas também aos aposenta-
dos. Depois que a gente se 
aposenta se sente um pouco 
esquecido da empresa que 
por 23 anos se dedicou. Mas 
não é o caso do INFRAPREV. 
Como dona Ivone, também 
desenvolvo um trabalho no 
campo da música... Parabéns 
a todos vocês do Futuro...

José Diniz Batista 
 Araújos – MG

Plano
Desejo saber se é possível 

uma pessoa não funcionária 
(minha mãe) participar do 
plano de previdência comple-
mentar do INFRAPREV, eu pa-
gando a parte do participante 
e da patrocinadora.

Orlando Santana da Silva 
 Recife – Pernambuco

Resposta: O INFRAPREV 
é uma entidade fechada de 
previdência complementar sem 
fins lucrativos patrocinado pela 
Infraero, ou seja, somente os 
empregados da patrocinadora 
podem participar do Instituto. 
No caso de sua mãe, ela pode-
rá adquirir um plano aberto 
de previdência complementar 
oferecido por instituições finan-
ceiras. A grande diferença é que 
nesse tipo de previdência não 
há a contrapartida da patroci-
nadora, sua mãe terá de arcar 
com todos os custos.

Site
O que vocês fizeram com 

os “Nossos Números”, haja vis-

ta que no site do INFRAPREV  
é quase impossível descobrir 
o caminho onde ele está es-
condido? Tenho saudade da 
página anterior, era muito 
mais fácil navegar/efetuar 
consultas nela.

José Maria Penteado Vieira 
 Brasília – DF

Resposta: O site foi re-
formulado para possibilitar 
aos participantes acesso a 
mais informações sobre o  
INFRAPREV, que é o caso da 
inclusão de formulários, das 
seções NOTÍCIAS, FALE CO-
NOSCO, PERGUNTAS MAIS 
FREQUENTES, INVESTI-
MENTOS e EMPRÉSTIMOS. 
Através do Jornal FUTURO, 
o Instituto vem publicando 
matérias sobre os serviços 
que estão disponíveis no site, 
inclusive como consultar SEUS 
NÚMEROS. Agradecemos o 
seu contato e informamos que 
as sugestões recebidas são 
muito importantes para que o  
INFRAPREV possa imple-
mentar melhoria nos serviços 
disponibilizados aos partici-
pantes.      

Seguem as orientações 
para consultar SEUS NÚME-
ROS.  

1 - Digite login e senha na 
parte superior do site

2 - Em PLANO DE BENE-
FÍCIOS, localize o mouse sobre 
o seu PLANO e após clique em 
SEUS NÚMEROS,

3 - Em SEUS NÚMEROS di-
gite novamente login e senha,

4 - Agora você pode consul-
tar suas informações pessoais, 
extrato de conta, situação 
de empréstimos e efetuar as 
simulações desejadas.

  Influência da
  qualidade de 

vida nos planos de benefícios



futuro  novembro/dezembro 2005 3

A T E N D I M E N T OA T E N D I M E N T O

Agora ficou mais fácil falar com o 
INFRAPREV. A partir de 15 de dezem-
bro começa a funcionar a Central de 
Atendimento, com discagem direta gra-
tuita. O objetivo do Instituto com esse 
serviço é facilitar o acesso à informação, 
principalmente de pessoas localizadas 
em regiões distantes do país. Além disso, 
a Central irá concentrar as ligações dos 
participantes e proporcionar um atendi-
mento mais ágil.

Para obter informações, fazer reclama-
ção ou sugestão, o participante deverá ligar 
para o 0800-7071273 e não precisará mais 
pagar a ligação. Será atendido por profis-
sionais capacitados. A Diretoria entendeu 
que o participante precisava de um serviço 
de atendimento telefônico gratuito e de 
boa qualidade.

Informações – Os atendentes vão poder 
prestar informações sobre benefícios, 
contribuições e empréstimos. Também po-
derão ser solicitadas alteração de endereço, 
senha e login e segunda via do aviso de 
pagamento (no caso de aposentado e pen-
sionista); ter uma posição do empréstimo 

Serviço de atendimento com 
0800 facilita acesso à informação

Os participantes dos Planos CD, 
BD I e BD II podem consultar o 

extrato de conta de aposentadoria 
no site, www.infraprev.org.br.

Você Sabia!

O participante do Plano CD que ainda 

não decidiu pelo regime de tributação de 

IR só tem até 30 de dezembro para fazer 

a sua escolha. 

Como a opção é irrevogável, o par-

ticipante deve procurar o representante 

de seu aeroporto para fazer simulação 

ou acessar o simulador na Infranet. Basta 

entrar na Infranet, em Acesso Rápido e 

depois clicar em INFRAPREV. 

O simulador ajuda o participante do 

Plano CD a comparar os dois regimes de 

tributação: Progressivo e Regressivo. 

É importante analisar todos os pon-

tos antes de tomar uma decisão. O não 

preenchimento do Termo de Opção ca-

racteriza a permanência no atual regime 

de tributação, Progressivo.

O site www.infraprev.org.br disponi-

biliza informações sobre a tributação de 

IR, no banner Conheça os Regimes de 

Tributação – Progressivo e Regressivo.

Regime Progressivo – É o que já 

existe. Pagamento de imposto com as 

faixas de renda do IR de pessoa física.

Regime Regressivo – Prevê a re-

dução da alíquota de IR de acordo com 

o tempo de aplicação dos recursos. 

Quanto mais tempo o dinheiro perma-

necer aplicado, menor será o imposto a 

pagar. A alíquota de 35% cai para 10% 

após o participante atingir um prazo de 

acumulação de recursos superior a 10 

anos, a contar de janeiro de 2005.

Nesse regime, a retenção de IR na 

fonte é uma tributação definitiva, o que 

significa que não irá gerar ajuste na de-

claração anual.

Regime de IR: prazo acaba 
em 30 de dezembro

TABELA PROGRESSIVA DE IR – Regime Atual
BASE DE 
CÁLCULO ALÍQUOTA PARCELA A DEDUZIR  

DO IMPOSTO
Até R$ 1.164,00 – –
De  R$ 1.164,00  
até R$ 2.326,00 15% R$ 174,60 

Acima de  
R$ 2.326,00 27,50% R$ 465,35 

TABELA REGRESSIVA DE IR – Regime Novo
PRAZO DE ACUMULAÇÃO ALÍQUOTA

até 2 anos 35%
de 2 a 4 anos 30%
de 4 a 6 anos 25%
de 6 a 8 anos 20%
de 8 a 10 anos 15%
acima de 10 anos 10%

concedido e saber sobre o andamento dos 
processos requeridos.

A Central estará limitada a estas in-
formações apenas nesta primeira fase, em 
função de um novo sistema de informação 
que está na etapa final de implantação. O 
objetivo do Instituto é ampliar gradativa-
mente a capacidade de atendimento, ofere-
cendo outras informações e serviços. 

Ligações – Todas as ligações serão aceitas 
pelo telefone 0800, inclusive as ligações 
do Rio de Janeiro. A única restrição é para 
as ligações de telefones celulares, que não 
serão aceitas.

Os dois primeiros meses servirão para 
testar a capacidade técnica da Central de 
Atendimento com o sistema 0800. Isto sig-
nifica que existe a possibilidade de que haja 
um acúmulo de chamadas nas primeiras 
semanas de implantação.

Participantes ganham 
Central de Atendimento
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S E G U R I D A D ES E G U R I D A D E

A Secretaria de Previdência 
Complementar (SPC) aprovou 
alterações nos regulamentos 
dos Planos CD, BD I e BD II. O 
INFRAPREV precisou adequar 
os planos de benefícios às no-
vas normas regulamentares.

Uma das obrigações foi a 
criação da Portabilidade para os 
três tipos de planos, CD, BD I e 

BD II. É um instituto que faculta 
ao participante, no caso de des-
ligamento da Infraero, trans-
ferir os recursos acumulados 
para outro plano de benefícios 
administrado por entidade de 
previdência complementar ou 
sociedade seguradora, desde 
que tenha três anos de vincu-
lação ao plano.

Houve também mudança 
no Benefício Difer ido por 
Desligamento do Plano CD, 
que passou a ser denominado 
de Benefício Proporcional 
Diferido, com a exigência de 
pagamento da contribuição 
administrativa. O tempo de 
vinculação ao plano também 
foi reduzido. O ex-empregado 

da Infraero para permanecer 
no plano de benefícios, até 
que possua todas as condições 
para aposentadoria, precisa 
agora ter apenas três anos de 
contribuição ao plano. Antes o 
tempo exigido era de 10 anos. 
Outra vantagem foi o aumen-
to do prazo de opção após o 
desligamento, que passou de 

Mudanças nos regulamentos beneficiam participantes

PLANO CD ALTERAÇÕES EFETUADAS

APOSENTADORIA NORMAL Cai a exigência de ser aposentado pelo INSS.

APOSENTADORIA ESPECIAL Extinta e absorvida pela aposentadoria antecipada

APOSENTADORIA 
ANTECIPADA

- Cai a exigência de ser aposentado pelo INSS. 

- Idades mínimas de 53 e 50 alteradas para 48 anos

- Calculada com base em 100% do saldo de conta total 

de participante (sem redução de 4% ao ano da parcela da 

Patrocinadora, como era antes).

PECÚLIO POR MORTE Será pago aos beneficiários inscritos até a data de sua efetiva 

concessão. (Antes era até a data do óbito.)

BENEFÍCIO DIFERIDO POR 
DESLIGAMENTO

Benefício Proporcional Diferido (mudança no nome)
O participante permanece no Plano de Benefícios, contribuindo 

somente para o custeio da despesa administrativa, até que atinja 

as condições para aposentadoria, desde que tenha três anos de 

contribuição ao Plano (antes eram 10 anos) e tenha se desligado 

da Patrocinadora.

Prazo para opção ao benefício, após o desligamento, é de 60 

dias. (Antes eram 30 dias)

No caso do Participante Vinculado vir a falecer, seus beneficiários 

terão direito a Pensão por Morte e Pecúlio.

No caso de invalidez, antes de atingir o benefício de 

aposentadoria normal ou antecipada, o Participante Vinculado 

receberá um benefício por invalidez.

Portabilidade (NOVO)
No caso de desligamento da Patrocinadora, após completar três 

anos de vinculação ao Plano, antes de atingir as condições para a 

Aposentadoria Normal, o participante poderá portar os recursos 

acumulados para outra entidade de previdência complementar ou 

sociedade seguradora.

TODOS OS BENEFÍCIOS DE 
RENDA MENSAL

A elegibilidade será apurada no dia do requerimento do benefício. 

(Antes era sempre no dia 1º de cada mês.)

ALTERAÇÃO DE PERCENTUAL 
DAS CONTRIBUIÇÕES BÁSICA 
E ESPECÍFICA

Será feita mais de uma vez ao ano. Os meses ainda serão 

definidos pelo Conselho Deliberativo. (Antes só podia ser feita 

alteração uma vez ao ano.)

AUTOPATROCÍNIO Salário de participação será a soma das seguintes parcelas: 

salário base, anuênio e função gratificada. (Antes eram todas as 

parcelas consideradas pelo INSS.)

AUXÍLIO-DOENÇA E LICENÇA 
MATERNIDADE

O participante não contribuirá mais enquanto estiver em 

benefício. (Antes a contribuição era efetuada)

RESGATE Os valores serão apurados na data do requerimento. (Antes era a 

data do término do vínculo empregatício.)

SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO 
PARA DETERMINAÇÃO DO 
PERCENTUAL MÍNIMO

O Salário de Participação será a soma das seguintes parcelas: 

salário base, anuênio e função gratificada. (Antes eram todas as 

parcelas consideradas pelo INSS.)

A Portabilidade passou a constar em todos os três planos de benefícios, assim como o Benefício Proporcional Diferido

PLANO BD I ALTERAÇÕES EFETUADAS

APOSENTADORIA POR 

TEMPO DE SERVIÇO

O valor da suplementação passa a ser a diferença entre o 

Salário Real de Benefício (SRB = média dos 12 últimos salários 

de participação atualizados pelo INPC) e a média aritmética 

dos 36 últimos salários de contribuição do INSS, atualizados. 

Antes da alteração do regulamento o valor da suplementação 

era o SRB menos o valor da aposentadoria do INSS.

APOSENTADORIA ESPECIAL O valor da suplementação passa a ser a diferença entre o 

Salário Real de Benefício (SRB = média dos 12 últimos salários 

de participação atualizados pelo INPC) e a média aritmética 

dos 36 últimos salários de contribuição do INSS, atualizados. 

Antes da alteração do regulamento o valor da suplementação 

era o SRB menos o valor da aposentadoria do INSS.

PENSÃO POR MORTE A data do início da pensão será a data do óbito, se requerida 

até 30 dias. Ou do requerimento, quando requerido após 30 

dias do óbito. 

Antes da alteração, era a data do requerimento.

Benefício Proporcional Diferido (NOVO)

O participante permanece no Plano de Benefícios, contribuindo 

somente para o custeio da despesa administrativa, até que 

atinja as condições para aposentadoria, desde que tenha 

três anos de vinculação ao Plano e tenha se desligado da 

Patrocinadora.

Prazo para opção ao benefício, depois do desligamento, é de 

60 dias. 

No caso do Participante Vinculado vir a falecer, seus 

beneficiários terão direito a Pensão por Morte.

No caso de invalidez, antes de atingir ao benefício de 

aposentadoria por idade, tempo de serviço ou especial, o 

Participante Vinculado receberá um benefício por invalidez.

Portabilidade (NOVO)

No caso de desligamento da Patrocinadora, após completar 

três anos de vinculação ao Plano, antes de atingir as condições 

para Aposentadorias por Idade, por Tempo de Serviço ou 

Especial, o participante poderá portar os recursos acumulados 

para outra entidade de previdência complementar ou sociedade 

seguradora.

AUTOPATROCÍNIO Salário de participação será a soma das seguintes parcelas: 

salário base, anuênio e função gratificada. (Antes eram todas 

as parcelas consideradas pelo INSS.)

RESGATE De acordo com o participante, o pagamento poderá ser 

efetuado em cota única ou em até 12 meses. (Antes era pago 

em cota única.)
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Beneficiários têm 
direito a pensão 

Para a garantia do bem-estar do participante e de sua família, 

o INFRAPREV propicia a manutenção de uma renda próxima 

ao salário do participante nos benefícios de aposentadorias 

e auxílio-doença. Quando o participante falece, a função do 

INFRAPREV continua, de amparo à família, com a concessão 

da suplementação da pensão.

Os beneficiários da pensão são cônjuge, companheiro, 

filhos menores de 21 anos, de até 24 anos se cursando nível 

superior e inválido de qualquer idade e outros dependentes 

indicados pelo participante, desde que sejam reconhecidos 

pela Previdência Social.

No caso de mais de um beneficiário, o valor da pensão será 

dividido entre todos, em partes iguais. 

Forma de Pagamento 
No caso de falecimento do participante aposentado do Plano 

CD, o valor da pensão dependerá da forma de pagamento, que 

são duas: renda mensal vitalícia ou renda mensal por período 

certo. 

Na renda mensal vitalícia, o valor é o resultado da aplicação 

de um percentual que varia de 60% a 100% do valor da aposen-

tadoria. Na por período certo, o beneficiário recebe o mesmo 

benefício mensal do participante, durante o período restante.

A pensionista de aposentado do Plano BDI ou BDII rece-

berá uma renda mensal vitalícia e as regras são as mesmas do 

Plano CD.

Quando o falecimento for de participante ativo do Plano CD, 

o valor da pensão será calculado com base no saldo da Conta 

Total de Participante. Neste caso, o beneficiário tem a opção 

de receber, na forma de pagamento único, até 25% do saldo 

de conta. O saldo restante será convertido em renda mensal 

vitalícia.

Para o participante ativo dos Planos BD I e BD II, a pensão 

será constituída de uma cota familiar de 50% e de tantas co-

tas individuais de 10%, quantos forem os beneficiários, até o 

máximo de cinco.

Sobre a suplementação de pensão poderá incidir o Imposto 

de Renda. Os portadores de moléstia grave estão isentos do 

imposto, desde que comprovada a condição.

Mais informações sobre pensão, veja no site www.infraprev.

org.br.

DATA DE INÍCIO DA PENSÃO

Plano CD Plano BD I Plano BD II

Será a partir da 
data do óbito. 

Será a data do óbito, 
desde que requerida até 
30 dias após o óbito.

Será o dia seguinte 
do falecimento do 
participante.

Mudanças nos regulamentos beneficiam participantes

PLANO BD II ALTERAÇÕES EFETUADAS

APOSENTADORIA POR IDADE Tempo de contribuição para o INFRAPREV, cinco anos. (Antes 

era de três anos.)

APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE SERVIÇO

Tempo de contribuição para o INFRAPREV, cinco anos. (Antes 

era de três anos.)

O valor da suplementação passa a ser a diferença entre o 

Salário Real de Benefício (SRB = média dos 12 últimos salários 

de participação atualizados pelo INPC) e a média aritmética dos 

36 últimos salários de contribuição do INSS, atualizados.

Antes da alteração do regulamento o valor da suplementação 

era o SRB menos o valor da aposentadoria do INSS.

APOSENTADORIA ESPECIAL Tempo de contribuição para o INFRAPREV, cinco anos. (Antes 

era de três anos.)

O valor da suplementação passa a ser a diferença entre o 

Salário Real de Benefício (SRB = média dos 12 últimos salários 

de participação atualizados pelo INPC) e a média aritmética dos 

36 últimos salários de contribuição do INSS, atualizados.

Antes da alteração do regulamento o valor da suplementação 

era o SRB menos o valor da aposentadoria do INSS.

Benefício Proporcional Diferido (NOVO)
O participante permanece no Plano de Benefícios, 

contribuindo somente para o custeio da despesa 

administrativa, até que atinja as condições para 

aposentadoria, desde que tenha três anos de vinculação ao 

Plano e tenha se desligado da Patrocinadora.

Prazo para opção ao benefício, depois do desligamento, é de 

60 dias. 

No caso do Participante Vinculado vir a falecer, seus 

beneficiários terão direito a Pensão por Morte.

No caso de invalidez, antes de atingir ao benefício de 

aposentadoria por idade, tempo de serviço ou especial, o 

Participante Vinculado receberá um benefício por invalidez.

Portabilidade (NOVO)
No caso de desligamento da Patrocinadora, após completar 

três anos de vinculação ao Plano, antes de atingir as 

condições para Aposentadorias por Idade, por Tempo de 

Serviço ou Especial, o participante poderá portar os recursos 

acumulados para outra entidade de previdência complementar 

ou sociedade seguradora.

AUTOPATROCÍNIO Salário de participação será a soma das seguintes parcelas: 

salário base, anuênio e função gratificada. (Antes eram todas 

as parcelas consideradas pelo INSS.)

RESGATE De acordo com o participante, o pagamento poderá ser efetuado 

em cota única ou em até 12 meses. (Antes era pago em cota 

única.)

A Portabilidade passou a constar em todos os três planos de benefícios, assim como o Benefício Proporcional Diferido

30 para 60 dias. 
O Benefício Proporcional 

Diferido também foi implan-
tado nos Planos BDI e BDII, 
com as mesmas regras.

No Plano CD foi retirada 
a exigência do participante 
estar aposentado pelo INSS. 
Na aposentadoria antecipada 
as idades mínimas, 53 e 50 

anos, foram reduzidas para 
48 anos.

Todas essas mudanças 
estão sendo implantadas nos 
sistemas e elas não afetam os 
aposentados e pensionistas.

Veja, por plano, as altera-
ções efetuadas. Os benefícios 
que não constam no quadro 
não foram alterados.

Beneficiários têm 
direito a pensão 
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G E N T EG E N T E

Anualmente, os fundos de pensão 
se reúnem para discutir o Sistema de 
Previdência Complementar. Este ano, o 
Congresso foi realizado em Porto Alegre, 
de 26 a 28 de outubro, e teve como tema 
Responsabilidade Social e Profissionalis-
mo. O INFRAPREV esteve representado 
pelos diretores de Benefícios, Paulo Ro-
berto da Silva e de Administração e Fi-
nanças, Maria Lucia de Araújo Rocco.

O Secretário de Previdência Comple-
mentar, Adacir Reis, um dos expositores 
na sessão plenária sobre Desenvolvendo 
as Condições de uma Política Social 
Duradoura e o Crescimento Sustentado, 

Fundos de pensão discutem sistema em congresso
Evento foi realizado pela 
Abrapp, em Porto Alegre,  
e contou com a participação  
de 2.100 congressistas

informou que “a temática dos controles 
internos veio para ficar, no sentido tanto 
do ativo como do passivo”. 

Em sua apresentação, Adacir apontou 
um cenário amplamente favorável ao de-
senvolvimento do sistema de fundos de 
pensão. Segundo ele, a queda continuada 
dos juros, por exemplo, abre a porta para 
que os fundos se voltem mais para os 
investimentos de longo prazo, entrando 
ainda mais em sintonia com as deman-
das do país. “O fato de a economia estar 
crescendo, independentemente da crise 
política, ajuda nesse sentido. Em especial 
porque os fundos contam hoje com um 
modelo que se equipara ao dos países mais 
desenvolvidos, a começar de uma legisla-
ção tributária avançada” enfatizou.

No maior evento da Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (Abrapp), do 

qual participaram um número recorde 
de 2.100 congressistas, foram tratadas 
questões como: as práticas já muito bem 
assimiladas de governança corporativa, 
os muitos progressos feitos na gestão de 
investimentos, a bem sucedida adoção 
de novos procedimentos de controle e 
compliance, a contribuição que os fun-
dos de pensão podem oferecer ao debate 
de um novo ajuste que se faz necessário 
no modelo previdenciário brasileiro, as 
possibilidades que se abrem a partir de 
uma tributação muito mais adequada, 
a evolução observada nos parâmetros 
atuariais e a atenção que está sendo dada 
ao casamento entre ativo e passivo, a 
formação e treinamento de dirigentes e 
conselheiros, o maior desenvolvimento 
do setor através de planos instituídos por 
sindicatos e associações e a responsabili-
dade ética com que os fundos atuam.

Em busca de um estilo 
de vida saudável, José 
Roberto Pompeu Filho, 

fiscal de pátio no Aeroporto 
Internacional Pinto Martins 
de Fortaleza, pratica há três 
anos o karatê, que significa “o 
caminho das mãos vazias” por 
ser uma arte marcial que não 
utiliza armas. 

O esporte proporcionou a 
conquista de vários títulos em 
2004. Foi tricampeão cearen-
se, vice-campeão do nordeste e 
campeão do ranking cearense. 
Em 2003, foi medalha de bron-
ze no Campeonato Brasileiro 
de karatê. 

O participante do INFRA-
PREV é faixa rocha e ainda 
coleciona mais títulos, cerca de 
15 em campeonatos locais. En-
tre os 12 e os 20 anos de idade 
praticou kung-fu. Se interessou 
pelo karatê recentemente e 
resolveu voltar também a trei-
nar kung-fu, conquistando o 
terceiro lugar nos campeonatos 
cearense de 2003 e de 2004. 

Quando o esporte é 
mais do que lazer
Praticante de karatê, José Pompeu tem vários 

títulos e está a procura de patrocínio e treinador

conquistas, José Pompeu tem 
dificuldade de participar dos 
campeonatos de karatê por fal-
ta de patrocínio e treinador. 

O ano passado não pôde 
participar do campeonato bra-
sileiro porque não tinha como 
pagar suas despesas. No início 
do ano já tinha custeado a ida 
a um campeonato em Teresi-
na, que resultou no segundo 
lugar. “Falta muito apoio. As 
despesas saem do meu bolso, 
mas tenho amor ao esporte”, 
enfatizou. 

José Pompeu assegura que 
é preciso muita disciplina e 
criatividade no desenvolvi-
mento de novas técnicas de 
ataque e defesa para que um 
karateka seja um vencedor. 

Sobre o INFRAPREV, afir-
ma que o Instituto atende as 
suas expectativas. “Tem sido 
muito bom. Nunca tive pro-
blemas. Em tudo que precisei, 
sempre fui muito bem atendi-
do”, informou José Pompeu, 
participante desde 1987.

Dedica-se aos dois espor-
tes e ainda arruma tempo 
para cursar a Faculdade de 
Letras e de trei-
nar as duas fi-
lhas. Mariana 
Karla, 7 anos, 
e Ana Maria, 

de 11 anos, estão seguindo o 
caminho do pai e com muito 
sucesso. Mariana é campeã 
norte-nordeste e Ana Maria, 
vice-campeã norte-nordeste 
e cearense, em suas catego-
rias.

Vida de atleta não é fá-
cil. Que dirá, ainda, de tra-

balhador, de estudante 
e de pai de família! 

Mesmo com várias 

José Pompeu é 
também treinador 
de suas duas filhas
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verbo em inglês comply, que significa agir 
de acordo com uma regra, um pedido ou 
um comando. 

O objetivo principal do Compliance 
é avaliar os controles e riscos existentes 
através do desenvolvimento de sistemas 
de comandos internos, capazes de atender 
aos cumprimentos das responsabilidades 
legais, para a prevenção e domínio dos 
riscos envolvidos no processo de admi-
nistração de recursos de terceiros.

A área de Compliance tem a função 
de monitorar e assegurar que as organiza-
ções cumpram a política de investimento. 
Assim, os investidores têm a garantia de 
que suas aplicações serão administradas 
segundo as diretrizes estabelecidas. 

No caso do INFRAPREV, por possuir 
uma estrutura enxuta, não tem uma área 
específica de Compliance, mas adota a 
atividade. Ela está presente, por meio da 
contratação do Banco Citibank S.A, como 
seu Agente Custodiante, para seus ativos 
financeiros. 

Essa atividade tem como função princi-
pal garantir o cumprimento das normas e 
processos internos do INFRAPREV, defini-
dos em sua Política de Investimentos. 

F I N A N Ç A SF I N A N Ç A S

Manter-se em conformidade com os 
requisitos regulatórios não é uma tarefa 
simples para nenhuma empresa. Novas 
regulamentações governamentais, pressão 
crescente de mercados financeiros e exigên-
cias cada vez maiores por parte de acionistas 
são aspectos que demandam uma posição 
mais pró-ativa e estratégica das empresas.

Como saber se as atividades desenvol-
vidas por uma empresa, seus sistemas de 
informações financeiras, operacionais e 
gerenciais estão funcionando e se as nor-
mas legais e regulamentares estão sendo 
aplicadas?

Basta possuir bons controles e ativida-
des adequadas de medição. Compliance 
é uma delas. A palavra tem origem no 

Saiba o que 
significa 
Compliance

Guia do Participante – O Guia do 

Participante – Acompanhe mais de 

perto seu fundo de pensão pode ser 

consultado na página eletrônica do 

Ministério da Previdência Social (www.

mps.gov.br). O Guia, documento cui-

dadosamente elaborado por técnicos 

da Secretaria de Previdência Comple-

mentar (SPC), foi lançado em agosto. É 

um documento de 30 páginas, onde se 

encontram discriminadas informações 

sobre a Previdência Complementar, a 

organização de um fundo de pensão, a 

fiscalização dos fundos, as auditorias, 

estatutos, regulamentos, investimentos 

e tributação. Um dos principais capítu-

los do documento mostra quais são as 

informações que devem ser disponibili-

zadas aos participantes e assistidos.

Regime disciplinar – Os fundos de 

pensão estão entre as instituições mais 

fiscalizadas do país e neles eventuais 

desvios são mais fortemente punidos. 

A nova legislação estabeleceu para os 

conselheiros e gestores um rígido regi-

me disciplinar, inserido no Capítulo VIII 

da Lei Complementar 109 e disposto 

nos seus artigos 63 a 67. O Decreto nº 

4.942 prevê multas e penalidades no 

processo administrativo. Estabelece 

também sanções para os dirigentes 

que se omitirem em relação ao dever 

de apuração de responsabilidades 

ou, ainda, que permanecerem inertes 

diante de prejuízos a serem reparados, 

fixando multas e penalidades adminis-

trativas com reflexos civis e criminais,  

no que couber. 

Ibase – A fome é um problema que 

afeta milhões de brasileiros. A parti-

cipação da sociedade é fundamental 

para a realização de mudanças. Uma 

das colaborações do INFRAPREV nes-

se processo é a parceria que fez com  

o Instituto Brasileiro de Análises Sociais 

e Econômicas (Ibase). O INFRAPREV  

se compromete em divulgar as ações 

do Ibase, de combate à fome e de  

todas as formas de exclusão social  

que tanto afetam o país. 

F I Q U E  P O R  D E N T R O

N Ú M E R O SN Ú M E R O S

Patrimônio (Outubro/2005):  R$ 718.893.511

Cota do Plano CD: 
Outubro/05  

2,15972910
Plano I

R$ 32.383.100
Plano II

R$ 5.753.963
Plano CD

R$ 680.756.448

Por Plano

Renda Fixa
61,83%

Renda Variável

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS  
Outubro/2005 (Em %)

Imóveis
7,92%

Empréstimos
6,02%

24,23%

CRONOGRAMA DE EMPRÉSTIMO 
ATENDIMENTO INÍCIO *TÉRMINO CRÉDITO

DEZEMBRO/05 8 19 29

JANEIRO/06 10 20 31

FEVEREIRO/06 7 16 24

*Data limite para recebimento dos pedidos de empréstimos na sede do Instituto.

F I Q U E  P O R  D E N T R O

CALENDÁRIO DE 
PAGAMENTO 2006

JANEIRO  31

FEVEREIRO  24

MARÇO  31

ABRIL  28

MAIO  31

JUNHO  30

JULHO  31

AGOSTO  31

SETEMBRO  29

OUTUBRO  31

NOVEMBRO  30

DEZEMBRO  28
ABONO ANUAL/ 13º BENEFÍCIO

DEZEMBRO 12 



A obesidade é uma do-
ença caracterizada pelo 
acúmulo excessivo de gor-
dura corporal que provoca 
ou acelera o desenvolvi-
mento de muitas outras 
doenças e diminui a qua-
lidade e expectativa de 
vida.

É resultado de fatores 
ambientais, hormonais e 

comportamentais, drogas, 
envelhecimento, gravidez, 
e de tendências hereditá-
rias. O excesso de peso, 
portanto, não advém ape-
nas de uma alimentação 
exagerada ou da falta de 
atividade física. 

A obesidade é fator de 
risco para uma série de 
doenças ou distúrbios.

S A Ú D ES A Ú D E

Tratamento
O tratamento da obesi-

dade envolve a reeducação 
alimentar, o aumento da 
atividade física e, eventu-
almente, o uso de algumas 
medicações auxiliares.

Dependendo da situa-
ção de cada paciente, pode 
ser indicado o tratamento 
comportamental envolven-
do o psiquiatra. Nos casos 
de obesidade secundária 
a outras doenças, o trata-
mento deve inicialmente 
ser dirigido para a causa 
do distúrbio.

Prevenção
A prevenção começa 

na infância através de uma 

dieta saudável, evitando 
que a criança apresente 
peso acima do normal. 
Junto à dieta, devem es-
tar incluídos a prática da 
atividade física, o lazer, os 
relacionamentos afetivos 
adequados e uma estrutura 
familiar organizada. 

Já no paciente que apre-
senta obesidade e tem su-
cesso na perda de peso, o 
tratamento de manutenção 
deve incluir a permanência 
dos exercícios físicos e uma 
alimentação saudável. 

A obesidade é, portanto, 
prevenida por meio de uma 
mudança geral no estilo de 
vida da pessoa. 

(Fonte: www.abcdasaude.com.br)

Prevenção à obesidade começa na infância

DOENÇAS DISTÚRBIOS

Hipertensão arterial Distúrbios lipídicos

Doenças cardiovasculares Hipercolesterolemia

Doenças cérebro-vasculares Diminuição de HDL (“colesterol bom”)

Diabetes Mellitus tipo II Aumento da insulina

Câncer Intolerância à glicose

Osteoartrite Distúrbios menstruais/Infertilidade

Coledocolitíase Apnéia do sono

Fazer uma criança feliz 

não tem preço. E o INFRA-

PREV fez a felicidade de 

17 crianças da Fundação 

Amanhecer – Amparo à 

Infância. Lançou uma cam-

panha para os seus em-

pregados, de arrecadação 

de brinquedos, roupas e 

alimentos para comemorar 

o Dia das Crianças com 

solidariedade.

São pequenos gestos 

que conseguem levar ale-

gria, atenção e amor. Foram 

simples brinquedos, en-

tregues em 10 de outubro, 

que arrancaram sorrisos e 

fizeram os olhos das crian-

ças brilharem.

Um grupo de oito em-

pregados do INFRAPREV 

estiveram na instituição. Na 

chegada, uma recepção 

acanhada. Tipo: - Quem 

são vocês? Mas depois, 

a curiosidade. O interesse 

de conhecer uma máquina 

fotográfica, a vontade de ser 

pego no colo, um abraço 

carinhoso que fala mais do 

que muitas palavras.

Os alimentos deram 

um alívio nas despesas, 

os brinquedos e roupas, 

a felicidade e a presença, 

a atenção que todo o ser 

humano deseja.

Localizada em Senador 

Camara, no Rio de Janeiro, a 

Fundação cuida de crianças, 

filhos de dependentes quími-

cos e que sofreram algum 

tipo de agressão ou descaso 

familiar. O objetivo principal 

é reintegrar as crianças à 

sociedade e à família. 

Criada em 1988, tem 

Brinquedos levam alegria a crianças carentes

capacidade para 20 crian-

ças. Abriga atualmente 17, 

15 entre dois e 12 anos de 

idade e dois deficientes: um 

físico, de 19 anos, e outro 

mental, de 21 anos.

Durante a semana a 

criança fica na Fundação 

e nos finais de semana vai 

para casa. Quando não é 

possível a reintegração fa-

miliar, o Conselho Tutelar é 

acionado para que o menor 

seja acolhido por parentes 

ou adotado. 

A Fundação Amanhecer 

vive de doações. Necessita 

muito de alimentos e pro-

dutos de limpeza. Quem 

estiver interessado em aju-

dar, basta entrar em contato 

com a assistente social Már-

cia Pereira, pelo telefone (21) 

3331-2468. Endereço: Rua 

Albino Paiva, 401, Senador 

Camara, Rio de Janeiro.

C I D A D A N I AC I D A D A N I A


